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ي 
 
 حساب الطاقة المرصوفة أثناء النشاط البدن

 الحالة األولى:
سممممممم، وير ب في 871كجم، وطوله  57تسمممممماوي )أي وزن جسمممممممه  طالب في المرحلة الثانوية كتلته المعطيات: 

كيلو سممممممعر  8011تخفيف وزنه عن طريق النشممممممان الوذني، ويلد  ايااق الطاصة المبممممممروفة  م ذا  
 حرا ي في األسووع، من خالل مما سة المشي.

اصة ط السمري  في األسمووع، ذيا عرف  أنه صبمرخ خالل المشمي السمري  كم اصي ة يلامه مما سمة المشميالمطلوب: 
 كيلو سعر حرا ي لكل كجم من وزنه ؟ 1015ت ذ   حوالي 

 :الجواب
 =السري  الطاصة الحرا ية للمشي × حساب الطاصة الكلية في الذصي ة = كتلة الجسم  -8

 كيلو سعر حرا ي في الذصي ة  7007=   1015×  57           
 =      7007÷ حساب الامن الالزم للمما سة في األسووع = الطاصة المطلوب صرفها في االسووع   -0

 اصي ة في األسووع  001=  7007÷  8011           
 نوزع مجموع الذصائق على أصام المما سة في األسووع =        -3

 اصي ة كل يوم / أل ب  أصام في األسووع )أي حوالي ساعة . 75أصام =   4÷  001         

 الحالة الثانية:
سممممممم، وتر ب في تخفيف وزنها عن  871كجم، وطولها  57طالوة في المرحلة المتوسممممممطة وكتلتها = المعطيات: 

عر حرا ي في األسمممووع، كيلو سممم 8111طريق النشمممان الوذني، ويلد  ايااق الطاصة المبمممروفة  م ذا  
 من خالل مما سة السواحة.

كيلو سممعر  8111كم اصي ة يلامها مما سممة السممواحة في األسممووع من أجل صممرخ طاصة حرا ية تسمماوي  المطلوب: 
 5حرا ي، ذيا عرف  أن المكافئ األصضي للسواحة صساوي 

 :الجواب
     011÷ الوزن  الكجم  ×  307× )المكافئ األصضي الطاصة الكلية  الكيلو سعر حرا ي في الذصي ة =  -8

 كيلو سعر حرا ي/ اصي ة 501=  011  ÷  57×  307×  5= )           
 اصي ة في األسووع  845=  501÷  8111حساب الامن الالزم للمما سة في األسووع =    -0
 نوزع مجموع الذصائق على أصام المما سة في األسووع =        -3

 اصي ة كل يوم / لخمسة أصام في األسووع 31أصام =   7÷  845         
 اصي ة، ثالث مرات في األسووع 71=  حوالي    3÷  845أو :          



 

 

 الحالة الثالثة:
سمممممم، يلعب  ياضمممممة  871كجم، وطوله  44سمممممنة وفي مرحلة نمو ، وزنه  84طالب  ياضمممممي عمر  المعطيات:  

من خالل تذ يوات له مرات في األسووع، وتر ب أن  في معرفة الطاصة المبروفة  7االسكواش  معذل 
 االسكواش، حتى تراعي يلد عنذ حساب الطاصة الغذائية المستهلكة له.

 المطلوب: 
اصي ة ثم  31كم هي الطاصة المبمممممممممروفة في األسمممممممممووع، ذيا عرف  أنه صما ل تذ يوات الهرولة لمذق   •

 االسكواش لمذق ساعة في اليوم؟
كيلو سمممممممممعر حرا ي لكل كجم من وزنه، وتذ يوات  1080علمًا  أن الطاصة الحرا ية لتذ يوات الهرولة =   •

 كيلو سعر حرا ي لكل كجم من وزنه؟ 1001االسكواش = 
 :الجواب

 الامن  الذصائق× الطاصة الحرا ية للهرولة × كتلة الجسم حساب الطاصة الكلية لتذ يوات الهرولة =   -8

 كيلو سعر حرا ي  87104=  31×  1080×  44=                 
 الامن  الذصائق ×الطاصة الحرا ية لالسكواش  ×= كتلة الجسم حساب الطاصة الكلية لتذ يوات االسكواش   -0

 كيلو سعر حرا ي   701=  51×  1001×  44=                  
 مجموع الطاصة المبروفة في األسووع =        -3

 كيلو سعر حرا ي في األسووع 3430= أصام  7  × 701+  87104)                    

 الحالة الرا عة:
ا تفاع في ضممغا الذم لكنه تح  السمميطرق، طلب منه الطويب  جل في الخمسممين من عمر  ويعاني من المعطيات:  

كجم ، صممف له نشمماطًا  ذنيًا  11مما سممة النشممان الوذني  غرس تحسممين ضممغطه وخفل وزنه الاائذ )
كيلو  8011مناسوًا  اإلضافة ذلى حمية  ذائية، صمكنه من خالل النشان الوذني صرخ طاصة ت ذ   ممممممم 

 نوع النشان الوذني وحالته البحية.  سعر حرا ي في األسووع، م  مراعاق

 تلميحات:

 هل صبلح له  ف  األث ال؟ فسر !  •
 هل ينوغي له أن يؤاي نشاطًا  ذنيًا مرتف  الشذق ؟ فسر !  •
 هل تعت ذ أن الجري مناسب له؟  ولمايا؟  •
نوع النشان الوذني المناسب له هو المشي السري   عذ فترق من التذ ج، حيث لم يرا أي مان  للشخص   : الجواب

 .، ومما سة تمرينات  ف  أث ال ايناميكة الطا   وباص اع وتنفس منتظم ممكنةمن مما سة المشي
 حساب الطاصة الكلية المبروفة في الذصي ة من جراء المشي =  -8

  اصي ةكيلو سعر حرا ي/   500=  11×  1015كتلة الجسم =  × 1015             
 اصي ة في األسووع     894=  500÷  8011حساب الامن الالزم لمما سة المشي في األسووع =   -0

  مرات/األسووع 5) اصي ة 30=  5÷  894  أو  االسووع /أ ب  مرات) اصي ة 49=  4÷  894أي        



 

 

 الحالة الخامسة:
سمممم، مسمممتور السمممكر في الذم  عذ  851كجم، وطوله  97سمممنة، ووزنه  77 جل  ذين يولغ من العمر المعطيات:  

،  مم/ز 831/11ملجم/ اسممل، لذصه السممكري منذ ثالث سممنوات، وضممغطه م  الذواء =  851صمميام = 
 . علمًا  أنه ال صعاني من مشكالت ملحوظة في طرفيه السفليين

 ذني مالئم صسممماعذ  على التحكم في وزنه وفي  مسمممتور السمممكر في الذم من خالل صمممف له نشمممان   المطلوب: 
كيلو سمممممعر حرا ي، صم  اختيا  النشمممممان الوذني  8411زيااق الطاصة المبمممممروفة في األسمممممووع  معذل 

المالئم له، ومن ثم حسممماب الامن الالزم للمما سمممة في األسمممووع؟ وال تنسمممى ت ذصم ذ  مممااات مناسممموة 
 سة.لكيفية المما  

 أو خليا  ينهم.، أو السواحة أو  كوب الذ اجة، السري  نوع النشان الوذني المناسب له هو المشي  : الجواب

 =السري  كرياضة وحيذ  له المشي صيامه  حساب الطاصة الكلية المبروفة في الذصي ة في حالة  -8

 كيلو سعر حرا ي/ اصي ة  505=  97×  1015كتلة الجسم = ×  1015           
 في األسووع =      السري  حساب الامن الالزم لمما سة المشي   -0

 اصي ة في األسووع  080=  505÷  8411           
 ؟ ا تختا ؟ ولماياأيهم) مرات في األسووع 4اصي ة،  73مرات في االسووع أو  7اصي ة،  43أي            

ساعة  04-00مم/زئو ي ولمذق  5-7مرات، ألن مما سة النشان الوذني ستخفل ضغا الذم  معذل  7اختيا  المناسب هو 
  عذ المما سة، وبالتالي سيستفيذ أكثر في خفل ضغطه من مما سته المشي السري  خمس مرات  األسووع. 

 ذ  ااات المما سة:

 اصي ة، وهكذا ...  01اصائق كل مرق، ثم  81الوذء  التذ يج، *    
 *  زيااق التكرا   التذ يج.  
 *  زيااق الشذق  التذ يج )مشي معتذل ثم صبوح سري  .  
 *  ا تذاء الحذاء المناسب للمشي والجوا ب ال طنية.  
 *  تناول السوائل، خاصة في الجو الحا .   
 *  تنوي  مشا كة عضالت الجسم أثناء النشان.  

 الحالة السااسة:
سم، وتعاني  ذ جة  سيطة من ااء السكري  851كجم، وطولها  15امرأق  ذينة متوسطة العمر، وزنها المعطيات: 

  ير المعتمذ على األنسولين. 

كيلوكالو ي في األسممووع، صم  اختيا  النشممان  8111زيااق الطاصة المبممروفة من صولها  ما صعاال  : المطلوب منها
الوذني المالئم لها، ومن ثم حسممماب الامن الالزم للمما سمممة في األسمممووع؟ وال تنسمممى ت ذصم ذ  مممااات 

 مناسوة لكيفية المما سة.



 

 

ك. سممعر حرا ي في اليوم، كم صمكن  711ل من الغذاء  معذ )المتناولة  في حالة خفل الطاصة المسممتهلكة •
 أسا ي  من  ذء  رنامج الحمية والنشان الوذني؟ 4لها أن تن ص وزنها  عذ 

لى ذصما تها  أي مشمكالت في ال ذمين أو الركوتين، ف ن نوع النشمان الوذني المناسمب ذنظرًا لعذم اإل ما ق  : الجواب
 .السري   عذ فترق من التذ ج في  ذق المشي لها هو المشي

 = السري  حساب الطاصة الكلية المبروفة في الذصي ة من جراء المشي -8

 كيلو سعر حرا ي/ اصي ة   5=  15×  1015كتلة الجسم = ×  1015           
 في األسووع =      السري  حساب الامن الالزم لمما سة المشي   -0

 اصي ة في األسووع  311=  5÷  8111           
 مرات في األسووع 7اصي ة،  51مرات في االسووع أو  5اصي ة،  71أي             

 ذ  ااات المما سة: -3

 اصي ة، وهكذا ...  01اصائق كل مرق، ثم  81الوذء  التذ يج، *    
 *  زيااق التكرا   التذ يج.  
 *  زيااق الشذق  التذ يج )مشي معتذل ثم صبوح سري  .  
 *  ا تذاء الحذاء المناسب للمشي والجوا ب ال طنية.  
 *  تناول السوائل، خاصة في الجو الحا .   
 *  تنوي  مشا كة عضالت الجسم أثناء النشان.  

 م ذا  خفل الطاصة المستهلكة من الغذاء =  -4

 كيلو سعر حرا ي في األسووع  3711 = أصام  5× 711           
 الطاصة المف واق من جراء النشان + الطاصة المف واق من جراء الحميةمجموع الطاصة المف واق في األسووع =   -7

 كيلو سعر حرا ي في األسووع  7311=  3711+  8111           
 مجموع الطاصة المف واق في أ بعة أسا ي  =  -5

 كيلو سعر حرا ي   08011=  4×  7311           
 أسا ي  = 4م ذا  الوزن المف وا المتوص   عذ   -5

 جم في األسووع. هل هو ضمن الحذوا الموصى  ها أم أكثر؟ . 511)حوالي كجم   0057=  5511÷  08011         
 = العجا في الطاصة الالزم لف ذان واحذ كجم من الوزن ** 5511**          
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